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CÉU E INFERNO
PREFÁCIO

Vários filósofos não cristãos têm
contestado veementemente a idéia de que o
homem tem alguma parte imaterial, como
alma e espírito. A atmosfera extremamente
racionalista do iluminismo levou a uma
crítica da doutrina cristã a respeito da vida
pós-morte, taxada como superstição primária
e totalmente destituída de qualquer
fundamento concreto. O conceito de inferno
foi particularmente criticado pelos agnósticos
do iluminismo. O filósofo Feuerbach alegava
que noções de céu e vida eterna eram simples
projeção do desejo humano de imortalidade,
completamente destituídas de qualquer
fundamento objetivo.

Uma crítica mais abalizada da
doutrina da esperança cristã encontra-se nos
escritos de Karl Marx. Ele defendia que a
religião, de modo geral, procurava confortar
aqueles que passavam por sofrimento neste
mundo, ao persuadi-los da idéia de uma vida
feliz após a morte. Ao fazê-lo, a religião os
desviava da tarefa de transformar o mundo,
de forma a eliminar o sofrimento existente,
ou seja, e esperança celestial não passava de
uma artimanha para envolver o proletariado
em um engodo. Neste contexto, Marx destila
sua ira e afirma que – “A Religião é o ópio da
sociedade”.
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Posteriormente, a perspectiva
iluminista tornou-se bastante desacreditada
em decorrência dos fatos, mas a sua semente
ideológica ficou em nosso meio. Essa
ideologia, de maneira sorrateira, adentrou as
portas da Igreja e hoje ocupa destaque no
meio cristão, principalmente entre algumas
seitas.

Diante disso, nossa proposta é que o
conteúdo deste livro possa esclarecer as
dúvidas mais corriqueiras que permeiam a
mente humana: O que ocorre quando o homem
morre? O que disse Jesus Cristo sobre esse tema? O
que os apóstolos ensinaram sobre isso? Será que os
crentes na doutrina do sono da alma não estão
certos quanto à impossibilidade de vida após a
morte? A Ciência também não atesta que o homem
ao morrer deixa de existir?Se o céu existe, quem é
que vai pra lá? Existe purgatório? O homem pode
ir para o inferno antes de ser julgado? Se a pessoa
ao morrer fosse para o céu que necessidade haveria
de Jesus voltar e nos ressuscitar?[...] Enfim,
conjecturas como estas é que tentaremos
elucidar.

“Ameaçai-me com o fogo que arde por um
momento, e de pressa se apaga, mas nada sabeis da
pena futura, e do fogo eterno reservado aos ímpios”
(Policarpo; 69 – 156 d.C.).
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O céu é real. Na era da fantasia, dos
efeitos especiais, do misticismo e da apatia
espiritual, é fácil interpretar o céu de maneira
errada. Mas a Bíblia é bem clara quanto à
existência e ao propósito do céu.

Deus é amor. Por isso Ele
providenciou um caminho para escaparmos
das trevas do inferno. Para aqueles que
aceitam Seu caminho de salvação, Ele
preparou um lindo lugar chamado céu. Ali
reinam a alegria e o descanso supremos. Ali
estão totalmente ausentes o pecado, o
sofrimento, o desapontamento e a solidão.
Trata-se de um lugar de glória eterna, na
presença do próprio Deus e de Jesus Cristo,
ao invés da perdição e angústia eterna (veja
Ap. 4:5; 21:4-27; 22:1-5). Você pode chegar a
esse lugar confiando em Jesus Cristo como
seu Salvador e Redentor.

O homem tem tanto um corpo material
como um espírito imortal. Ao morrer, o
espírito do homem retorna para Deus (Ec.
12:7). Paulo disse que, quando ele morresse,
estaria presente com o Senhor (IICo. 5:6-8; Fl.
1:21-23).

Muitas pessoas ficam abstrusas com a
palavra “morte”. Elas crêem que ela significa

O CÉU
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aniquilação (sono da alma) ou o fim da
existência. Contudo, a idéia básica na palavra
“morte” é separação. A morte material
significa separação do corpo e do espírito. A
morte espiritual significa a separação do
homem e de Deus. Quando eu morro, eu não
deixo de existir, mas de fato minha alma e
meu corpo são separados.

Assim, aqui está o que a Bíblia diz
sobre a situação dos mortos que exerceram
sua fé em Deus: seus corpos retornam ao pó,
aguardando a ressurreição. Seus espíritos
estão no Céu (Paraíso) com Deus.

Não se enganem, o céu é um lugar real.
Não é um estado de consciência ou de
espírito. Nem uma invenção da imaginação
humana. Nem um conceito filosófico. Nem
abstração religiosa. Nem um sonho
emocionante. Nem as fábulas medievais de
um cientista do passado. Nem a superstição
desgastada de um teólogo liberal. É um lugar
real. Um local muito mais real do que onde
você está agora. É um lugar real onde Deus
vive. É o lugar real de onde Deus veio para
este mundo. E é um lugar real para onde
Cristo voltou na Sua ascensão – com toda a
certeza!

O ESTADO DOS MORTOS
A morte não é o fim de nossa

esperança. A Bíblia nos informa que até o dia
da ressurreição estaremos conscientes. Esse
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período, entre a morte e a ressurreição, é
denominado de “Estado Intermediário”.

Então surge a pergunta: Por que, então,
Jesus se referiu a Lázaro e à filha de Jairo como
estando dormindo, e por que se referiu à morte como
sono? (cf. I Co. 15:6, 18, 20). Devido a isso,
alguns têm desenvolvido a teoria do sono da
alma. Com isso, querem dizer que a pessoa
como um todo morreu e deixou de existir até
ser recriada na ressurreição. Moises e Elias,
porém, no monte da Transfiguração, sabiam
o que acontecia, e conversavam com Jesus a
respeito da sua morte, a qual havia de se cumprir
(Lc. 9:31). Veremos então que o sono só pode
aplicar-se ao corpo.

O QUE É A MORTE?
A Bíblia fala de 3 tipos de morte: Física,

espiritual e eterna.

a)   Morte física. O seu significado é:
dissolução vital do organismo.

O que acontece na morte física?
Resposta: alma e espírito separam-se

do corpo.
Mas para melhor entender o que é

alma, a Bíblia nos revela quatro designações,
a saber:

Primeiro – alma como indivíduo, como
cidadão; Rm.13:1.
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Segundo – alma no sentido biológico,
isto é, o sangue; Lv. 17:11.

Terceiro – como sentimento do
homem; Mt. 26:38.

Quarto – alma como parte imortal do
homem. Jesus disse: Não temeis o que mata o corpo
e não mata a alma (Mt. 10:28).

Quando a Bíblia fala do sono da morte,
refere-se ao corpo físico. Jacó falou: Irei e
dormirei com os meus pais (Gn. 47:30).

No sentido espiritual e eterno, alma
não dorme; Ap. 6:9.

b)   Morte espiritual. É o estado do
pecador separado de Deus. É a separação da
comunhão com Deus; Ef. 2:1. Existe solução
para a morte espiritual? Sim, desde que o
pecador aproxime-se de Deus com um
coração arrependido.

c) Morte eterna. É a eterna separação
da presença de Deus – a impossibilidade de
arrependimento e perdão. Portanto não há
solução para esse tipo de morte. É chamada
a 2ª morte, porque a primeira é física. É
identificada como punição do pecado; Rm.
6:23. Os ímpios, depois de julgados,
receberão a punição da rejeição que fizerem
à graça de Deus e, serão lançados no Geena
(Lago de Fogo); Ap. 20:14,15. Esse tipo de
morte tem sido alvo de falsas teorias que
rejeitam o ensino real da Bíblia.
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O que é Estado Intermediário?
É um modo de existir entre a morte

física e a ressurreição final do corpo
sepultado.

No Antigo Testamento, esse lugar é
identificado como sheol (hebraico), e no
Novo Testamento como Hades (grego). Os
dois termos dizem respeito ao reino da morte.

A)    Os mortos justos. Todos os justos,
de Adão até à ressurreição de Cristo, ao
morrerem, suas almas (com possível exceção
de Enoque e Elias), desciam ao Paraíso, que
naquele tempo constituía um compartimento
do Sheol ; cf. Gn. 37.35. A parte do sheol em
que estavam Abraão e Lázaro é chamado de
paraíso (Lc. 16:19-31) de que Jesus falou ao
Ladrão crucificado ao seu lado (Lc. 23:43).
Entretanto, quando Cristo “subiu às alturas”
levou cativo o cativeiro, isto é, uma multidão
de cativos, os quais eram almas dos justos
que estavam em descanso no paraíso (Ef.4:8-
10). Assim Jesus transferiu o paraíso para as
regiões celestiais. Esse paraíso continua
sendo o lugar para onde vão os espíritos dos
justos que ora morrem, só que agora não se
acha mais no sheol e sim no terceiro céu (II
Co. 12:1-4) ou debaixo do altar de Deus (Ap.
6:9).
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Quando Jesus voltar, Ele trará consigo
as almas dos que dormem (referindo-se ao
corpo) no Senhor (I Ts. 4:14). Essas, unidas
aos seus corpos ressuscitados, seguirão para
o Tribunal de Cristo onde receberão seus
galardões. Participarão das bodas do cordeiro
e depois reinarão com Cristo durante o
milênio de paz.

B)    Os mortos ímpios. Desde o tempo
de Adão até o julgamento do grande trono
branco, as almas dos ímpios seguem para o
mundo invisível, ou seja, o Sheol ou Hades
aguardando o julgamento final quando serão
lançados no Lago de Fogo; cf. Nu.16:30,33.

Sheol e Queber - corrigindo um grave erro
Embora haja grande diferença de

sentido entre a palavra “queber” e a “sheol”,
certas versões das escrituras têm feito
confusão entre as mesmas. Por exemplo, Gn.
37.35, Jacó expressou-se: “...na verdade com
choro hei de descer ao meu filho à sepultura”. (grifo
nosso). Este termo sepultura não é a cova,
propriamente dito, que no original hebraico
é traduzido por queber, e sim o mundo invisível
dos mortos traduzido por Sheol. A Bíblia,
Edição revista e Corrigida, traduz de maneira
correta este termo em Jó 17.15,16: “Onde estaria



13

Céu e Inferno

então agora a minha esperança? Sim, a minha
esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até aos
ferrolhos (portas) do Sheol”.

Observe agora o contraste entre as
palavras Sheol (mundo invisível) e Queber
(sepultura, cova, túmulo) no Antigo
Testamento.

A palavra Queber: a) usada no plural,
b) existe muitas queberes, c) abriga ou recebe
cadáveres, d) localizada na superfície da terra,
e) há uma para cada indivíduo, f) o homem
coloca corpos na queber.

A palavra sheol: a) usada na forma
singular  (Jó 17.15,16), b) existe apenas um
Sheol, c) jamais recebe cadáveres, d)
localizado abaixo (no centro) da terra, e) lugar
onde há muita gente,  f) somente Deus envia
o homem ao Sheol; Lc.16.22,23.

Concluímos, então, que o uso da
palavra queber prova que ela significa
sepultura, túmulo, que acolhe o cadáver,
enquanto o Sheol acolhe o espírito do homem.

A mesma verdade acontece no Novo
Testamento - Hades significa “lugar ou mundo
invisível”, já para a palavra Sepultura temos a
palavra correspondente Mnema em grego.



14

Céu e Inferno

O Que é o Terceiro Céu?
Na verdade, há somente um céu de

Deus. Tanto a Escritura como o uso hebraico,
refere-se a três céus: o primeiro céu é o das
nuvens, o segundo é o do sol, da lua e das
estrelas e o terceiro é o único céu de Deus.

O céu das nuvens e da atmosfera. O
Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar
chuva à tua terra no seu tempo (Dt. 28:12). “Que
cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a
terra” (Sl. 147:8).

O céu do sol, da lua e das estrelas. Gn.
1:17 fala do sol e da lua: “E os colocou no
firmamento dos céus para alumiarem a terra”.

O céu de Deus. “Assim diz o Senhor: O
céu é o meu trono” (Is. 66:1).

Não existe nenhuma indicação em toda
a Bíblia de haver mais de um céu de Deus.
Pelo contrário, considere isto: “E quando eu
for, e vos preparar lugar [somente um], voltarei e
vos receberei para mim mesmo, para que onde eu
estou estejais vós também” (Jo. 14:3). Jesus fala
aqui a todos os cristãos e assegura-lhes que
voltará para todos e que todos estarão com ele
(e certamente que Jesus estará no “céu mais
alto”, o único céu de Deus) em um lugar para
sempre! “E ele enviará os anjos e reunirá os
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seus escolhidos dos quatro ventos, da
extremidade da terra até à extremidade do
céu” (Mc. 13:27). “Porquanto o Senhor
mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida
a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de
Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro; depois nós, os vivos,
os que ficarmos, seremos arrebatados
juntamente com eles, entre nuvens para o
encontro do Senhor nos ares, e assim
estaremos para sempre com o Senhor” (1 Ts.
4:16,17). Há um único céu, e um único inferno, e
vamos para um ou para o outro, dependendo
de nossa atitude para com Jesus Cristo.
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O ANIQUILACIONISMO

         Muitos grupos religiosos, como os
Adventistas do Sétimo Dia e as Testemunhas-
de-Jeová, acreditam que quando o homem
morre, ele fica inconsciente, não percebendo
o que se passa ao seu redor. Para nós
evangélicos, tirando algumas implicações,
essa problemática doutrinária não é tão
relevante - sono da alma ou imortalidade.
Agora, para os Adventistas e Testemunhas-
de-Jeová, devido às suas doutrinas exóticas,
isso é realmente uma problemática. Para os
Adventistas seria a questão da doutrina do
Juízo Investigativo*, sem sono da alma essa
doutrina fica irreparavelmente quebrada.
Para as Testemunhas-de-Jeová é a questão da
doutrina do paraíso na Terra**, afinal a onde
seria o paraíso?
          Porém, a Bíblia não ensina a doutrina
do “Aniquilacionismo”, vulgarmente chama-
da de “Sono da Alma”. O fato de que a alma
dos cristãos vai imediatamente para a pre-
sença de Deus (Fl. 1:23) mostra que a doutri-
na do sono da alma está equivocada. Essa
doutrina ensina que quando os cristãos mor-
rem, eles entram em um estado de
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inexistência e que voltarão à consciência so-
mente quando Cristo voltar e ressuscitá-los
para a vida eterna.
         As Escrituras quando falam da morte
como “dormir”, trata-se apenas de uma
metáfora usada para indicar que a morte é
apenas temporária para os cristãos, como é
temporário o sono. Isso é visto claramente,
por exemplo, quando Jesus fala a seus
discípulos sobre a morte de Lázaro - “Nosso
amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-
lo” (Jo. 11:11). Devemos notar que Jesus não
diz aqui que alma de Lázaro adormeceu, nem
qualquer texto bíblico de fato afirma que a
alma de alguém está dormindo ou
inconsciente (declaração necessária para
provar a doutrina do sono da alma). Em vez
disso Jesus diz apenas que Lázaro adormeceu.
João prossegue, explicando: “Mas Jesus falara
da sua morte; eles, porém, entenderam que falava
do repouso do sono. Então Jesus lhes disse
claramente: Lázaro morreu” (Jo. 11.13, 14). Os
outros versículos que falam sobre dormir
após a morte são igualmente metáforas que
ensinam que a morte é temporária.
         Já os textos que indicam que os mortos
não louvam a Deus, ou que a atividade
consciente cessa depois da morte, devem ser
entendidos da perspectiva da vida nesse
mundo. De nossa perspectiva, uma vez que
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a pessoa esteja morta, ela não se envolve mais
com atividades como essas. Mas o Salmo 115
apresenta a perspectiva bíblica plena sobre
essa posição. O texto diz: “Os mortos não
louvam o Senhor(na congregação aqui na terra),
nem os que descem à região do silêncio” (parêntese
nosso). Prossegue, porém, no próximo
versículo com um contraste indicando que
aqueles que crêem em Deus bendirão o
Senhor para sempre: “Nós, porém, bendiremos
o Senhor, desde agora e para sempre.” (Sl. 115.17-
18).
        A Bíblia mostra que as almas dos cristãos
vão imediatamente à presença de Deus e
desfrutam da comunhão com Ele ali (IICo 5:8;
Fp 1:23 e Hb. 12:23). Jesus não disse: “Hoje já
não terás mais consciência de nada que esta
acontecendo”, mas sim “Hoje estarás comigo no
Paraíso” (Lc. 23:43). Certamente o conceito de
paraíso naquela época não era de existência
inconsciente, mas sim de existência de grande
bênção e de regozijo na presença de Deus.
Paulo não disse: “Tenho o desejo de partir e ficar
inconsciente por muito tempo”, mas sim “tenho o
desejo de partis e estar com Cristo” (Fp. 1:23) — e
sem dúvida ele sabia que Cristo não era um
Salvador inconsciente, adormecido, mas sim
alguém que está vivo, ativo e reinando no
céu. Estar com Cristo era desfrutar a bênção
da comunhão da sua presença, e é essa a
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razão por que partir e estar com ele era
incomparavelmente melhor. Foi por isso que
ele disse: “Preferindo deixar o corpo e habitar com
o Senhor” (II Co. 5.8).
         Apocalipse 6:9-11 e 7:9-10 também
mostram claramente as almas dos mortos que
foram para o céu orando e adorando a Deus:
“Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando,
ó Soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas,
nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre
a terra?”. E eles foram vistos “em pé, diante do
trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras
brancas, com palmas nas mãos; e clamavam em
grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta
no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação” (Ap
7:9-10). Todos esses versículos negam a
doutrina do “aniquilacionismo” ou “sono da
alma”, pois deixam claro que a alma do
cristão experimenta comunhão consciente
com Deus no céu imediatamente após a
morte.

“O Homem é uma alma que faz uso de um
corpo. A alma se mantém em atividade e
ultrapassa o corpo”. (Santo Agostinho).



20

Céu e Inferno

O INFERNO

Há sete termos nas línguas originais
traduzidos por “inferno” e “sepultura”, nas
Bíblias de língua portuguesa, resultando em
grande confusão entre os estudantes da
Bíblia, principalmente aqueles menos
preparados. Estes sete termos são: Sheol,
Hades, Abussos, Abadon, Tártarus, Geena e
Trofete. Desses sete referidos, vamos destacar
o sheol (hebraico) e hades (grego).

O significado da palavra hades, de
acordo com todo o contexto do Novo
Testamento é: “lugar ou mundo invisível” (Lc.
16:23). Nesse lugar terrível de sofrimento as
pessoas são atormentadas dia e noite sendo
queimadas por chamas que nunca se apagam
– “...onde o verme não morre, e o fogo não se apaga”
(Mc. 9:48). Em um futuro próximo o próprio
hades será jogado no lago de fogo (Ap. 20:14)
e então o juízo de Deus estará concluído.

Pelos textos explicitados no Novo
Testamento, fica claro que:

- No inferno há um tormento eterno (Lc.
16:23 e Ap. 14:11)

- No inferno há fogo do juízo em forma
de labaredas (Lc. 16:24).

- No inferno o homem tem consciência
do que está acontecendo (Lc. 16:23).

- No inferno há memória (Lc. 16:25 e 28).
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- No inferno não se perde a razão (Lc.
16:27-30).

- No inferno é lugar de justiça (Lc. 16:25).

Considerações a respeito do Inferno:
a) - A Doutrina sobre a existência do Inferno
é teologicamente visível em toda a Bíblia,
mostrando assim que esta doutrina nunca foi
contra a Bíblia, mas corroborada por ela.
Leiamos: Dt. 32:22; Am. 9:2; II Pe. 2:4; Pv.
27:20; II Tes.  1:7-9; Ap. 14:9-11; Mc.9:47-48;
Mt.23:33; Lc.16:22-23; Mt. 25:46... É
impossível duvidarmos do ensino das
escrituras e da seriedade com que Jesus
Cristo falava acerca do Inferno. O tom do
ensino de Cristo indica fortemente que o
inferno é um lugar literal.

b) - Sobre o inferno ser irracional:
A Bíblia diz: “Ora, o homem natural não

aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para
ele é loucura; e não pode entendê-las, porque elas se
discernem espiritualmente” (ICo. 2:14). A
doutrina do inferno só é irracional para o
homem natural, não convertido. Então,
podemos concluir que o fato de certas
pessoas acharem o ensino sobre o inferno
irracional, mostra que elas nunca tiveram
uma experiência espiritual com Deus.
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Somente os nascidos de novo entendem a
Palavra de Deus e não recusam nenhuma
verdade por mais dura que seja.

c) - A doutrina do inferno não é contrária ao
amor de Deus:

Todos os que arvoram dessa maneira
deixam de reconhecer a santidade de Deus e
a necessidade do pecado ser punido por
causa dessa santidade. Lembremos que Deus
é amor e o amor é Deus. Deus amou o mundo
inteiro e quer que todos se salvem (ITm. 2:4).
Apesar de Deus querer salvar todos os
homens, Ele não age contra a vontade
humana. O homem é, por vontade e
determinação de Deus, um ser livre para
escolher, só depende dele. O inferno nem
tinha sido projetado para o homem, sim para
o Diabo e seus anjos (Mt. 25:41), mas com a
desobediência, o homem acabou recebendo
o mesmo destino (Mt. 25:46). O inferno é a
confirmação do amor de Deus contra o
pecado e impiedade. Deus é amor, mas nunca
deixará de ser justiça.

d) - A doutrina do inferno e do lago de fogo
não é repugnante à justiça:

Se a justiça nos fosse feita, cada um de
nós receberia a condenação que merece (Jo.
3:18). Merecemos a justiça, mas Deus nos
concede a misericórdia pela sua graça, por
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causa do seu Filho Jesus (Rm. 3:26). Todos
devem ser salvos da mesma maneira, através
dos méritos de Cristo (Ef. 2:8-9). Deus é justo
e justificador daquele que tem fé em Jesus.
O Inferno é uma dura realidade que, na
cosmovisão humana, até gostaríamos de
ignorá-lo. Mas, como não somos réprobos,
nós nos curvamos diante da soberania de
Deus.

INFERNO, SHEOL e HADES

(Segundo o Dr. J. Davis)
1) - Lugar dos mortos. É uma das

traduções da palavra hebraica Sheol e da
grega Hades, Sl. 16:10; At 2:27. A versão
revista da Bíblia inglesa do Antigo
Testamento, tanto no texto como a margem,
usa a palavra Sheol; nos livros proféticos,
emprega-se a palavra Sheol nas margens e a
palavra inferno no texto, e em Dt 32:22; Sl.
55:15; 86:13 emprega Sheol nas margens e
abismo no texto. No Novo Testamento usa a
palavra Hades, no texto. Ambos os vocábulos
também se traduzem por sepultura, Gn.
37:35; Is. 38:10,18; Os. 13:14. A versão revista
inglesa traduz Sheol por morte em ICo. 15:55.
Sheol tem o sentido de insaciável em Pv 27:20
e 30:15,16. Hades pronunciado sem aspiração,
significa invisível. Tanto um como outro termo
denotam lugar dos mortos. Os antigos hebreus,
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semelhantes a outras raças semíticas,
imaginavam o Sheol embaixo da terra, Nm.
16:30, 33; Ez. 31:17; Am. 9:2. Pintavam-no
como tendo portas, Is. 38:10 região tenebrosa
e melancólica, onde se passa uma existência
consciente, porém triste e inativa, II Sm 22:6;
Sl. 6:6; Ec. 9:10. Imaginavam o Sheol como
sendo o lugar para onde vão as almas de
todos os homens, sem distinção alguma, Gn.
37: 35; Sl. 31:17; Is. 38:10, onde os ímpios
sofriam e os justos gozavam. Esta doutrina
inclui a grande bênção de Deus para com o
seu povo depois da morte, gozando da sua
presença e de seu constante amor, e, ao
mesmo tempo, a miséria dos ímpios. Dois
lugares de habitação para os mortos: um para
os justos com Deus, e outro para os ímpios,
banidos para sempre da sua presença.

A doutrina a respeito da glória futura
e da ressurreição do corpo, já era
confortadora aos crentes do Antigo
Testamento, Jó 19:25-27; Sl. 16:8-10; 17:15;
49:14, 15; 73:24; Dn. 12:2, 3. Uma base para
esta doutrina encontra-se no exemplo de
Enoque e de Elias que foram arrebatados, e
também na crença dos egípcios com que se
relacionaram, durante séculos, os hebreus.
Havia entre ambos os povos, idéias paralelas
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a respeito da vida futura e da relação de
moralidade da vida presente com o bem estar
futuro, além da sepultura. Porém, só Jesus
Cristo poderia derramar luz plena sobre a
imortalidade revelando as bênçãos para as
almas salvas, habitando na presença de Deus,
depois da morte, livres de todos os males da
presente vida, Lc. 23:43; Jo. 14:1-3; IICo. 5:6-8;
Fp. 1:23.

2) - Lugar de tormentos e miséria.
Neste sentido é que se traduz a palavra grega
Geena, em Mt. 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15,
33; Mc. 9:47; Lc. 12:5; e Tg. 3:6. É a forma grega
do hebraico Gehinnom, vale de Hinom, onde
queimavam crianças vivas em honra de
Moloque. Por causa destes horríveis pecados
que se cometiam ali, por causa das suas
imundícias, e talvez por servir de depósito
ao lixo da cidade, veio a servir de emblema
do pecado e da miséria, e o nome passou a
designar o lugar do castigo eterno, Mt. 18:8,
9; Mc. 9:43. Das cenas que se observam ali, a
imaginação tirou as cores para pintar a Geena
dos perdidos, Mt. 5:22; comp. 13:42; Mc. 9:48.

3) - Na IIPe 2:4, onde se lê: ....
“precipitando-os no inferno”, é a tradução do
verbo tartaroô, significando — lançar no
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Tártaro. O Tártaro dos romanos, o Tártaros
dos gregos, era o lugar por eles imaginado,
para onde iam as almas, situado abaixo do
Hades. Ainda que a etimologia seja diferente,
Geena e Tártaro incluem essencialmente a
mesma idéia — lugar de punição para os perdidos.

4) - Ainda J. Davis diz o seguinte sobre
o Paraíso: No Novo Testamento a palavra
paraíso, quer dizer céu em dois lugares
distintos, IICo. 12:2, 4; Ap. 2:7; 22:2. E por isso
é tomada na mesma acepção em Lc. 23:43.

5) - E sobre alma ele afirma: “No
sentido ordinário da palavra, a alma é uma
entidade espiritual, incorpórea, que pode
existir dentro de um corpo ou fora dele”.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
SOBRE O ALÉM

Existem espíritos que vagam?
O espiritismo ensina que médiuns

conseguem comunicar-se com os mortos, e
que os espíritos dos mortos permanecem
perto da terra. Isso contraria a garantia de que,
na morte, o crente está “presente com o
Senhor”. Também é corriqueiro ouvirmos
pessoas dizerem: - “Quando a minha vó morreu
seu espírito veio falar para minha mãe lhe perdoar,
pois elas haviam brigado”; ou - “Meu pai morreu
sem falar comigo, mas eu fui ao Centro do Chico
Xavier e ele incorporou o meu pai e nós
conversamos”.

O testemunho geral das Escrituras é
que os mortos, devido ao estado em que se
encontram, não têm parte em nada do que se
faz e acontece na terra. Veja, por exemplo, o
que disseram grandes figuras da Bíblia:

1) – Salomão: -”Porque os vivos sabem que hão
de morrer, mas os mortos... Não têm eles parte em
cousa alguma do que se faz debaixo do sol”. (Ec.
9:5,6).
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2) – Davi: -”Mostrarás tu maravilhas aos mortos?
Ou levantam-se os mortos para te louvar?” (Sl.
88:10-12).

3) – Ezequias: “Pois não pode louvar-te o Sheol,
nem a morte cantar-te os louvores; os que descem
para a cova não podem esperar na tua verdade. O
vivente, o vivente é que te louva, como eu hoje faço;
o pai aos filhos faz notória a tua verdade” (Is. 38:18-
19).

4) Jó: “Tal como a nuvem se desfaz e some, aquele
que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca
mais tornará à sua casa, nem o seu lugar o
conhecerá mais (Jó 7:9-10).

5) Jesus na história do rico e Lázaro:
“Respondeu ele: Não! pai Abraão; mas, se alguém
dentre os mortos for ter com eles, hão de se
arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem
a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda
que ressuscite alguém dentre os mortos” (Lc. 16:30-
31). A história do rico e do Lázaro mostra a
impossibilidade de se sair do lugar dos
mortos, pois o rico, que fora ímpio em vida,
queria alertar os seus parentes vivos para
que não praticassem as mesmas ações dele
e, por conseqüência, acabassem no inferno,
mas foi a ele negado essa possibilidade.



29

Céu e Inferno

Então, podemos concluir que a Bíblia
é determinante nesta questão: “Quem morre
não volta”.

Esses espíritos que dizem ser “fulano”
ou “beltrano” na verdade são espíritos de
demônios, os quais tentam de todas as
maneiras enganar os seres humanos. Analise
os evangelhos e verás o quanto esses espíritos
de demônios procuram engodar as pessoas
mais simples.  (Para compreender melhor o
assunto, leia o livro: “A Febre dos Anjos” do
mesmo autor).

“Porque a nossa luta não é contra o sangue
e a carne, e sim, contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal, nas regiões
celestes”.  (Ef. 6:12)

O que é tornar a Deus?
“E o pó volte a terra, como o era, e o espírito

volte a Deus, que o deu”. (Ec.12:7)
Quero que você se atine para um fato:

“Todos, tanto o que é salvo como o que não é, ao
morrer torna a Deus”.

Analise os versículos: “... Apartai–vos
de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado
para o diabo e seus anjos”.  (Mt. 25:41) “... No
mais profundo do abismo, lá está também”.
(Sl.139:8)
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         Quando alguém morre, essa pessoa
torna a Deus, pois esse retorno a Deus envolve
o recolhimento desse espírito.  Quando o
cristão morre, Deus recolhe seu servo ao
paraíso (terceiro céu ou céu - Lc. 16:22) e lá
ele começa a desfrutar imediatamente da
presença gloriosa do Senhor Jesus.

É fácil entender que essa pessoa que
morreu e foi ao paraíso tornou a Deus. Agora,
como entender que o indivíduo que foi ao
inferno também tornou a Deus?

Bem, quando os anjos se rebelaram,
Deus preparou o inferno para os tais:
“Preparado para o diabo e seus anjos”.  O inferno
não havia sido preparado para o homem, mas
sim para o diabo e seus demônios.  Acontece
que o homem também se rebelou contra Deus
tendo o mesmo destino de condenação dos
demônios.  A Bíblia declara que a presença
de Deus se encontra até mesmo no inferno (a
presença de Deus no inferno é no sentido da
sua justiça e juízo). Então, mesmo o pecador
quando morre torna a Deus, sendo guardado
no inferno (Hades) até o dia do grande
julgamento.

Este homem que vai para o inferno é o
oposto de quem vai para o paraíso, pois ele
já começa a sofrer e a experimentar o que será
a eternidade no lago de fogo (que é a Segunda
morte ou morte eterna).
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Meu querido leitor, eu desejo muito
que você torne a Deus, mas no melhor lugar
– no Céu.

O que é juízo prévio?
“quem nele crê não é julgado: o que não crê já está
julgado, porquanto não crê no unigênito filho de
Deus”. (Jo. 3:18). “quem me rejeita e não recebe as
minhas palavras tem quem o julgue; a própria
palavra que tenho proferido, essa a julgará no último
dia”. (Jo. 12:48)

Geralmente, ao ministrar este estudo,
as pessoas me perguntam: “Como pode Deus,
sendo justiça, mandar alguém para o inferno sem
antes julgá-lo?” A resposta é clara na palavra
do Senhor, pois ao morrer todos já têm um
juízo prévio da parte de Deus. O axioma bíblico
é bem relevante aqui – “Nenhum homem será
indesculpável diante de Deus”. É impossível o
homem morrer sem conhecer a Deus e sem
saber o que é certo ou errado (cf. Rm. 1:20).

A Bíblia declara: “O que não crê já está
julgado”. Não diz que será julgado, mas que
está julgado.  Todo homem ao morrer sabe e
sente o seu julgamento.  Deus, ao dar esse
juízo prévio, de maneira nenhuma está sendo
injusto, mas sim, está confirmando a sua
justiça.  Todos os homens tiveram uma chance
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de escolher a Deus e evitar o inferno.  Ao
negar as chances que Deus lhe deu, esse
homem se condenou.

Devemos orar pelos mortos?
O fato de que a alma dos crentes vai

imediatamente para a presença de Deus
significa que nós não devemos orar pelos
mortos. Embora a oração pelos mortos seja
ensinada no livro apócrifo de II Macabeus
12:42-45, em lugar algum da Escritura isso é
ensinado. Além disso, não há indicação
alguma de que essa tenha sido a prática dos
cristãos no tempo do Novo Testamento, nem
deveria ter sido. Uma vez que os crentes
morrem, entram na presença de Deus e ficam
no estado de alegria perfeita com Ele. A
recompensa celeste final será baseada em atos
praticados nesta vida, como a Escritura
repetidamente testifica ( ICo. 3:12-15; 2Co 5:10;
etc.). Ademais, a alma dos descrentes que
morrem vai para o lugar de punição e de
eterna separação da presença de Deus. Não
seria bom orar por eles também, visto que o
destino final deles é estabelecido por seus
pecados e por sua rebelião contra Deus nesta
vida. Em outros dois usos do Novo
Testamento, a palavra paraíso significa “céu”
- em IICo. 12:4 é o lugar ao qual Paulo foi
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arrebatado em sua revelação do céu, e em Ap.
2:7 é o lugar onde encontramos a árvore da
vida. Orar pelos mortos, portanto, é
simplesmente orar por algo que Deus nos
disse que já foi decidido. Além disso, ensinar
que devemos orar pelos mortos ou incentivar
outros a fazer isso seria encorajar a falsa
esperança de que o destino das pessoas pode
ser mudado após a morte delas, algo que a
Escritura não nos orienta a fazer em lugar
algum.

O Purgatório realmente existe?
Segundo o “Catecismo da Igreja

Católica (1993), § 1030”, o purgatório é uma
condição na qual se encontram aquelas
pessoas que “morrem na graça e na amizade de
Deus, mas não estão completamente purificadas,
embora tenham garantida a sua salvação eterna”.
Assim, essas pessoas precisam passar por
uma purificação “a fim de obterem a santidade
necessária para que entrem na alegria do céu”. Essa
purificação, no entanto, não deve ser
confundida com o castigo dos condenados ao
inferno. Foi, sobretudo, nos Concílios de
Florença (1442) e de Trento (1546) que a Igreja
Católica formulou a doutrina do “fogo
purificador”, baseando-se em textos como
Mateus 12:31, onde Jesus declara que a
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blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado
que não será perdoado nem neste mundo
nem no vindouro. Dessa afirmação, a Igreja
Romana deduz que “certas faltas podem ser
perdoadas no século presente, ao passo que outras,
no século futuro” (idem, § 1031). Outra
passagem citada é ICo. 3:15, que diz: “Se a
obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo; mas
o tal será salvo, todavia como que pelo fogo”.

Os católicos dizem que essa
passagem alude à purificação temporal. O
livro de II Macabeus 12:46 também é citado
em apoio à doutrina do purgatório, uma vez
que esta passagem sustenta a prática da
oração em favor dos mortos. Para garantir a
visão beatífica aos exilados no purgatório, a
Igreja Católica recomenda as esmolas, as
indulgências, as obras de penitência e as
missas oferecidas em favor das almas.

Afirmamos, porém, que não é o “fogo”
do purgatório que nos purifica no além, mas
como disse o apóstolo João, é “o sangue de
Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado” (IJo
1.7). O melhor de tudo é que não precisamos
esperar o além para sermos purificados. João
ainda diz: “Se confessarmos os nossos pecados,
ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça” (1.9).
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A suficiência de Cristo descarta todo
e qualquer outro meio de nos purificar e nos
conduzir ao céu. Declarou o apóstolo Paulo:
“Ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de
toda iniqüidade, e purificar para si um povo todo
seu, zeloso de boas obras” (Tt. 1:14). Aos Efésios,
Paulo diz que por meio de Cristo temos “a
redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos
delitos, segundo as riquezas de sua graça” (1.7).
Como, então, explicar as passagens citadas
pelo catolicismo?

Em Mateus 12:31, Jesus simplesmente
enfatiza a gravidade do pecado contra o
Espírito Santo, dizendo que o perdão é
impossível, não importando o tempo e o
espaço. O assunto de ICo. 3:15 gira em torno
dos cristãos que hão de comparecer ao
Tribunal de Cristo (Bema - palavra grega que
significa pódio). Não para sermos julgados,
mas, sim, galardoados. Nesse Tribunal, as
pessoas receberão suas recompensas de
acordo com as obras que realizaram (Ver IICo.
5.10). Quanto ao texto de II Macabeus, nós,
os evangélicos, não o aceitamos como
escritura inspirada por Deus, não servindo,
portanto, como prova escriturística. Ele serve
apenas para revelar o costume pagão de
alguns judeus. E não deve, evidentemente,
ser tomado como norma para o povo de Deus.
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As testemunhas-de-Jeová afirmam que o
Lago de fogo não é real, mas abstrato, por
representar uma condição, e não um lugar, e
receber coisas abstratas, como, por exemplo,
a morte, o inferno, a iniqüidade e o diabo,
um espírito. Isso é verdade?

Vejamos o que afirmam as
Testemunhas-de-Jeová em uma de suas
obras: “A qualidade simbólica do Lago de fogo fica
mais evidente também do contexto de referências a
ele no livro de Revelação. Diz-se que a morte é
lançada nesse Lago de fogo. (Re. 19:20; 20:14) A
morte, obviamente, não pode ser literalmente
queimada. Ademais, o diabo, uma invisível criatura
espiritual, é lançado nesse lago. Sendo espírito, ele
não pode ser prejudicado por fogo literal” (“Estudo
perspicaz das Escrituras”, p. 639; tópico Lago
de fogo – versão CD-ROM).

Procurando amparo na lógica
humana, os jeovistas encontram
questionamentos aparentemente irrefutáveis.
Julgam que algo abstrato sendo lançado em
determinado lugar torna aquele lugar
também abstrato; um espírito não poderia ser
queimado por fogo literal, conseqüentemente
aquele lugar é simbólico; e ainda defendem
que um pai amoroso jamais queimaria um
filho por causa de uma transgressão. Tudo
parece coerente, mas só parece. Vejamos.
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O Senhor Jesus esclarece a primeira
razão da existência do Lago de fogo: “Então,
o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos”. Portanto, é
impossível aceitar a argumentação jeovista
que afirma que o diabo não poderia ser
atormentado pelo Lago de fogo, preparado
exatamente para esse objetivo!

Por que coisas abstratas são lançadas
no Lago de fogo? Devemos entender as
propriedades desse lago. É um lugar de
eterna condenação e eterna separação de
Deus (IITs 1:9). Satanás teve temporariamente
acesso diante do trono de Deus, mas, agora,
finalmente, será lançado no Lago de fogo.
Semelhantemente, a morte, a iniqüidade e o
inferno poderão ser lançados lá, não
necessariamente com o objetivo de serem
queimados, pois são abstratos, mas para
serem excluídos definitivamente de todas as
coisas que Deus criou e são boas.

Poderia um pai amoroso queimar seu
filho por causa de uma transgressão? A
resposta é não! Ninguém faria isso, nem
mesmo Deus! Deus não queima seus filhos,
estes já estão justificados pela fé (Rm 8:1).
Mas existem aqueles que não são filhos de
Deus (Jo. 8:44). A perspectiva que Deus tem
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em relação ao pecado não é uma visão
isolada. Deus trata com o pecado e suas
implicações. Logo, toda a humanidade foi
condenada em Adão, ainda que inicialmente
um só homem pecasse. O pecado, do roubo
banal ao homicídio, é condenado junto com
todas as implicações que não vemos. Todavia,
maior que a punição eterna foi à obra da
salvação. A graça superou a pena!

Na transfiguração, Elias e Moisés falaram
realmente com Jesus?

Sim! Elias e Moisés realmente
apareceram e falaram com Jesus. E (Jesus)
transfigurou-se diante deles; e o seu rosto
resplandeceu como o sol, e as suas vestes se
tornaram brancas como a luz. E eis que lhes
apareceram Moisés e Elias, falando com ele (Mt
17.2-3). Foi uma experiência de origem divina,
uma revelação dada aos apóstolos sobre a
glória do reino futuro que terá Jesus como
seu Rei. Provavelmente, Moisés representava
a autoridade da Lei, e Elias, os profetas.

A transfiguração não tem semelhança
alguma com as sessões espíritas. Uma sessão
espírita é caracterizada pelos seguintes
fatores: 1) - três pessoas estão envolvidas: o
consultante, o médium e o suposto espírito
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do morto; 2) - o médium é intermediário entre
os vivos e os mortos; 3) - alguma mensagem
é transmitida aos vivos.

A transfiguração teve um processo
completamente diferente: 1) - não houve
consulta, da parte dos apóstolos, aos mortos;
2) - Jesus foi transfigurado e estava em glória,
isso implica sua manifestação divina. Como
Deus, ele pode falar com seus servos, uma
vez que para ele não estão mortos, mas vivem
(Lc 20.38); 3) - Jesus não foi nenhum médium
entre os vivos e os mortos, pois não houve
nenhuma mensagem entregue aos apóstolos
por parte de Moisés ou Elias; 4) - Moisés está
para a Lei e Elias está para os profetas.

O Messias poderia ser aniquilado?
Morrer não significa ser aniquilado,

como insistem em explicar aqueles que
ensinam o aniquilamento como um estado
final para os mortos. Em Daniel 9:26, lemos o
relato profético a respeito da morte do
Messias. Se a palavra usada para indicar a
sua morte é a mesma no Sl. 37:9,34, então
teríamos de entender que o Messias fora
aniquilado quando morreu. Sabemos,
portanto, que Cristo não foi aniquilado e nem
ficou em um estado de sono da alma, pois
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Ele ressuscitou no terceiro dia e vive para todo
o sempre. A morte física é apenas temporal;
isto é, aqueles que são exterminados desta vida
ainda terão de prestar contas diante do
tribunal Divino. Os aniquilacionistas
afirmam que todos os ímpios serão
aniquilados; ou seja, eles deixarão de existir,
e isso para sempre. Não encontramos esse
ensino do aniquilacionismo nas Escrituras.
Todos serão ressuscitados do Hades (onde
estão conscientes) e prestarão contas diante
de Deus: E, como aos homens está ordenado
morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo (Hb
9:27). E valeria ainda citar Apocalipse 20:11-
15.

Os Mortos podem ser cremados?
Embora adotada desde a antiguidade,

a cremação ainda é tema polêmico na
sociedade ocidental, defendida por muitos e
combatida pela opinião mais conservadora.
Cremação é a incineração de um cadáver até
reduzi-lo a cinzas. Faz-se no forno crematório,
onde o cadáver, submetido a calor intenso
durante uma ou duas horas, transforma-se
em um pequeno monte de cinza
esbranquiçada. Em seguida, as cinzas são
espalhadas em um jardim ou outro lugar
qualquer, ou colocadas em uma urna, que
fica em poder da família ou é guardada em
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um nicho, no cemitério. Caso não haja
nenhuma determinação legal em contrário, 
prevalece o desejo manifestado em vida pelo
morto, ou da família, em falta deste, quanto
à opção pela cremação e o destino a ser dado
às cinzas.

Na antiguidade, a prática da cremação
provinha de duas razões diferentes: a
necessidade de trazer de volta os soldados
mortos, para receberem sepultura em sua
pátria, como ocorria entre os gregos; ou de
convicções religiosas, como entre os
escandinavos, que acreditavam assim libertar
o espírito de seu invólucro carnal e evitar que
o morto pudesse causar algum mal aos vivos.
Em Roma, talvez devido ao ritual adotado
para queimar os soldados mortos, a cremação
virou símbolo de prestígio social, de tal
forma que a construção de columbários -
edifício com nichos para as urnas funerárias
- tornou-se negócio lucrativo. Nos tempos
modernos, a discussão sobre a cremação
iniciou-se, no Ocidente, no século XIX, com
a publicação de um livro do médico Sir Henry
Thompson. Nos Estados Unidos, o primeiro
forno crematório foi construído em 1876, e
logo surgiram sociedades de apoio à
cremação. Na Alemanha e Dinamarca, no
final do século XX, o número de cremações
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excedia o de enterros comuns, tal como no
Japão, onde foi admitida legalmente em 1875.
A aceitação ampliou-se graças à derrubada
das objeções, como a de que impediria a
investigação criminal, contraditada pelo
aperfeiçoamento dos equipamentos policiais
e pelo desgaste dos preconceitos
supersticiosos.

Era prática judaica enterrar os mortos
na terra ou em túmulos de pedra (Gn. 15:15).
Nunca foi do costume judeu cremar os corpos
e contemplavam essa prática com horror (Am.
2:1). A cremação só era prescrita como castigo
(Js. 7:15).

Os cristãos seguiram o exemplo
judaico no que concerne ao respeito aos
mortos. Aceitavam o ensino de que o corpo
do Cristão é o Templo do Espírito Santo e,
como tal, deveria ser respeitosamente
enterrado (I Co. 3:16 e 6:19). Esses cristãos
primitivos procuravam sepultar seus mortos
num mesmo lugar, dando a esse lugar o título
de cemitério, cujo significado é
dormitório (Mt. 27:52). (2) 

Bem, cremado ou enterrado, nada
disso poderá impedir o arrebatamento do
cristão (I Co. 15; I Ts. 4:16-17), pois todas as
cinzas voltarão à vida (Ap. 20:13). Entretanto,
seria respeitoso o ofício fúnebre nos moldes
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cristãos, isso por que  nos primórdios do
cristianismo o paganismo se utilizou dessa
prática para se contrapor a idéia cristã da
ressurreição do corpo. Acredito que não seria
viável para nós tal prática pelo que ela nos
lembra!

“Não vos admireis disso, porque vem a hora
em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a
sua voz e sairão” (Jo. 5:28).
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EXPLICANDO ALGUNS TEXTOS

O Texto de Lucas 16: 19-31
“Ora, havia um homem rico, e vestia-se de

púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias
regalada e esplendidamente. Havia também um certo
mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas
à porta daquele; E desejava alimentar-se com as
migalhas que caíam da mesa do rico; e os próprios
cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que
o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o
seio de Abraão; e morreu também o rico, e foi
sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando
em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no
seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem
misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe
na água a ponta do seu dedo e me refresque a
língua, porque estou atormentado nesta chama.
Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que
recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente
males; e agora este é consolado e tu atormentado.
E, além disso, está posto um grande abismo entre
nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui
para vós não poderiam, nem tampouco os de lá
passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que
o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos;
para que lhes dê testemunho, a fim de que não
venham também para este lugar de tormento. Disse-
lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas; ouçam-nos.
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E disse ele: Não, pai Abraão; mas, se algum dentre
os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam.
Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e
aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum
dos mortos ressuscite”.

Alguns argumentam que essa
passagem é apenas uma Parábola e como tal
não pode ser interpretada como um fato.

Neste caso, temos que ter em mente
uma ocorrência bastante importante – Jesus,
em suas parábolas, nunca mencionou nomes
próprios. Mas, aqui, citou o nome de Lázaro.
Com isso, quis ensinar, fundamentalmente,
a respeito da imediata situação que ocorre
após a morte. Parábola e fábula são coisas
diferentes, e Jesus nunca contou fábulas. Se
tivermos dificuldade para entender o ensino
de Jesus sobre o sofrimento daqueles que vão
para o inferno, onde permanecerão em estado
consciente e inteligente, devemos lembrar
que Abraão, ao ser informado por Deus da
futura destruição de Sodoma e Gomorra,
questionou o Senhor: “Não fará justiça o juiz
de toda a terra?” (Gn. 18:25).

Em lugar de negar o que a Bíblia diz
sobre o que se segue após a morte,
arranjando sofismas e ensinando que o
inferno vai contra a bondade divina, os
crentes na doutrina do sono da alma, deviam
considerar a bondade e a severidade de Deus
(Rm. 2:7-11). O ensino de Jesus, sobre o
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inferno, foi claro (Lc.12:4,5; 13:27,28; Mt.
13.41,42,49,50; 22:13; 24:50,51; 25:30,41, 46;
26:24; Mc. 9:45, 47,48). A palavra grega aionios,
que aparece no contexto bíblico, designa a
eternidade de Deus (Ap. 4:9; Rm. 16:26), a
felicidade do povo de Deus (Mt. 25:46; Jo.
10:28), a glória eterna (IITm 2:10; IICo. 4:17;
5:14,18; Hb. 9:15) e a futura punição dos
ímpios (Mt. 25:46; IITs. 1:9).

“Pois, na morte, não há recordação de ti; no
sepulcro, quem te dará louvor?” (Sl. 6:5 RA).
“Os mortos não louvam o SENHOR, nem os
que descem à região do silêncio”. (Sl. 115:17
RA).

A Bíblia ensina que essas palavras do
salmista só se referem ao louvor a Deus
diante dos homens; são sempre usadas com
relação à adoração pública na casa de Deus,
no meio da congregação do povo de Israel.
Davi lamenta que, se Deus não o livrasse da
depressão pela destruição dos seus inimigos
(vv.3, 10), ele morreria. Uma vez no Sheol, ele
não poderia louvá-lo, dar graças (yadah) ao
Senhor. A palavra yadah em suas várias
formas é encontrada 103 vezes no Antigo
Testamento. Sem qualquer exceção, é uma
palavra sempre usada para a adoração
pública congregacional. O salmista está
afirmando que, uma vez morto, não haveria
oportunidade para fazer testemunho público
no meio da congregação.
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“... e desejamos antes deixar este corpo, para
habitar com o Senhor” (II Cor. 5.6-8).

Paulo ensina que, quando o cristão
morre, sua alma deixa o corpo e vai estar com
Cristo em estado consciente e inteligente.
Tem ciência do que acontece em torno de si,
mas nada sabe do que ocorre na terra, debaixo
do sol. ... e desejamos antes deixar este corpo,
para habitar com o Senhor. (IICo. 5:6-8; Fp.
1:21-23).

“E todos estes, embora tendo recebido bom
testemunho pela fé, contudo não alcançaram
a promessa; visto que Deus provera alguma
coisa melhor a nosso respeito, para que eles,
sem nós, não fossem aperfeiçoados”. (Hb.
13:39;40).

Todos os Santos do Antigo Testamento
morreram sem receber todas as bênçãos e
promessas de Deus. Mas com a morte e
ressurreição de Cristo, Ele obteve a salvação
para eles (que morreram na esperança do
messias), os quais receberão sua herança
integral conosco no novo céu e na nova terra
(Ap.20-22)

“Ainda que aquele vivesse duas vezes mil
anos, mas não gozasse o bem. Porventura,
não vão todos para o mesmo lugar?” (Ec.
6:6 RA).

Os corpos de animais e homens não
são diferentes na morte, mas nada há que diga
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que o homem se torna inconsciente depois
da morte. Salomão está afirmando que os
corpos de ambos vão para o mesmo lugar.
Todos vão para um lugar; todos foram feitos
do pó, e todos voltarão ao pó (Ec 3.20). O
versículo 21 menciona a parte do homem que
sobrevive à morte – o espírito do homem –
que após a morte do corpo sobe para Deus.
Isso é reiterado em 12:7 - ... e o espírito volte a
Deus, que o deu. Declara-se, assim, que o
espírito deixa o corpo por ocasião da morte.
O Novo Testamento afirma a mesma
verdade: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito
(Lc. 23:46). E apedrejaram a Estêvão que em
invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu
espírito (At. 7:59).

“Porque o que sucede aos filhos dos homens
sucede aos animais; o mesmo lhes sucede:
como morre um, assim morre o outro, todos
têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma
vantagem tem o homem sobre os animais;
porque tudo é vaidade. Todos vão para o
mesmo lugar; todos procedem do pó e ao pó
tornarão”. (Ec. 3:19-20 RA).

Eclesiastes ensina, porventura, que os
animais têm espírito, da mesma forma que
os seres humanos?

Eclesiastes 3.21 diz: Quem sabe se o fôlego
de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e
o dos animais para baixo, para a terra? Visto que
se entende usualmente ser o espírito do
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homem o ponto focal da imagem divina nele,
que o habilita a raciocinar e reagir perante
Deus (Hb.12:9,23), segundo a religião ressoa
um tanto espantosa a declaração de que o
“espírito” de um animal vai para baixo,
enquanto seu corpo (como o do ser humano)
torna-se pó, na sepultura (v. 20). NASB (à
semelhança de ARA) soluciona o problema
traduzindo o termo hebraico para espírito
como sendo fôlego. Todavia, a questão básica
permanece, visto que a palavra hebraica rûah
(fôlego, espírito) é empregada tanto para os
seres humanos como para os animais. Isso é
verdade quer entendamos o v. 21 como sendo
uma pergunta, implicando que existe uma
dúvida real quanto ao destino do espírito
humano e ao do animal, após a morte, ou
entendamos que existe aqui uma
interrogação que implica o seguinte: quantas
pessoas realmente sabem esse fato, que o
fôlego dos seres humanos sobe, e o dos
animais desce, quando morrem? (Eu,
pessoalmente, inclino-me mais para essa
última interpretação, mas é possível que o
autor tenha formulado essa pergunta de
modo cético).

Neste emprego de rûah, defrontamo-
nos com um fenômeno familiar na história do
desenvolvimento dos termos
transcendentais, em quase todas as línguas.
Ao observarmos que um ser humano ou um
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animal vivo respira, ao inspirar e expirar,
enquanto está vivo, é natural que uma palavra
como fôlego ou respiração apareça e seja
símbolo da vida. Assim é que na narrativa
do Dilúvio a frase rûah hayyîmn (o fôlego da
vida) é atribuída aos animaistanto aos que
se afogaram nas águas, (Gn. 6:17; 7:22) como
os que foram preservados na arca (Gn. 7:15).
Em Gn. 7:22 esse termo é combinado com
nismat rûan hayyîm (folego de vida - nesamah é
palavra usada quase que exclusivamente para
a respiração literal e nada mais).

Temos então aqui o uso genérico de
rûah aplicado a animais em plena posse da
vida. Não estou ciente de alguma outra
passagem em que rûah é empregado para
animais. À parte as cem vezes em que rûah
se aplica a vento ou ventos, as demais 275
ocorrências se referem a seres humanos, anjos
(que são essencialmente rûah sem um corpo
real, físico), espíritos demoníacos (os quais
eram anjos de Deus, antes de Satanás ser
expulso do Céu), ou o próprio Deus: a
Terceira Pessoa da Trindade é conhecida
como rûah ‘elõhîm (“o Espírito de Deus”) ou
rûah Yahweh (“o Espírito de Iavé [ou, quando
é mal pronunciado, Jeová]”).

Como acontece tão freqüentemente
com os termos que inicialmente tinham um
sentido primitivo, genérico, esse se tornaria
mais tarde especializado, e assumiria um
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sentido técnico, figurado, em nível
metafísico. A observação de que as criaturas
respiram levou o uso de “fôlego” ou
“respiração” como termo para princípio vital.
A partir desse ponto, torna-se uma questão
de uso: vamos usar rûah, nesãmãh, ou alguma
outra palavra que se refira ao ar em
movimento, como símbolo do elemento
espiritual no ser humano — aquilo que o
torna distintivamente humano, em oposição
aos animais que também dispõem de
pulmões e respiram. Portanto, não é por
causa do significado de alguma raiz inerente,
mas devido ao uso estabelecido, que a
palavra rûah tornou-se o termo técnico para
a imagem de Deus no homem, essa
capacidade de pensar em Deus, de reagir ao
seu chamado, a condição de entender a
diferença existente entre o certo e o errado,
de tomar decisões morais, a possibilidade de
pensar e raciocinar de maneira generalizada
e filosófica, que distingue o ser humano dos
animais. O termo correspondente na
Septuaginta e no Novo Testamento em grego
é pneuma. Então, segundo o uso bíblico,
pneuma tomou-se o equivalente de rûah. E
bastante apropriado que pneuma também seja
palavra derivada do verbo pneó (soprar).

Um termo intimamente relacionado,
que designa o elemento espiritual no homem
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é nepes (alma). Essa palavra também se
derivou de uma raiz que indica respirar. Mas
veio a especializar-se e adquiriu o sentido de
identidade individual de qualquer ser vivo,
ou criatura que respire, seja homem ou
animal (é que tanto nepes como psychë, seus
equivalentes gregos, são usados livremente
para animais e seres humanos). Nepes é o
centro consciente das emoções, dos desejos
e apetites, ou das inclinações e humores.
Trata-se do fulcro da personalidade, o ponto
de referência de sua autoconsciência.
Definimos nepes como derivado de rûah e
existindo continuamente por seu intermédio
(mas esse conceito não poderia aplicar-se a
animais); reside indívidualmente no ego (eu)
humano. E interessante observar que nepes
com o pronome possessivo apropriado é o
modo mais freqüente de expressar o reflexivo
de maneira específica. Dessa maneira, “ele se
salvou” seria expresso assim: “ele salvou sua
nepes ou alma .

Deve-se, portanto, notar que existe uma
distinção entre “espírito” (rûah) e “alma”
(nepes) no Velho Testamento, assim como há
entre pneuma e psychë, no Novo Testamento.
Esses termos, por sua vez, são diferenciados
do vocábulo que significa “corpo” (bãsãr), o
qual, quando usado em sentido figurado,
tem um significado psicológico, e também
envolve a idéia de um corpo literal, feito de
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carne e osso. O corpo é a sede de todas as
sensações, dos dados fornecidos pelos cinco
sentidos: mas é usado também no Sl. 84 em
um paralelismo com nepes como o veículo de
um anseio espiritual pelo Deus vivo, o
mesmo é verdade a respeito de Sl. 63:1: “... A
minha alma [nepes] tem sede de ti; meu corpo
[bãsãr] te almeja [lit., ‘desmaia por ti’], como
terra árida, exausta, sem água”. Ainda em Sl.
16.9 encontra-mos um paralelismo com a
palavra coração e espírito: “Alegra-se, pois,
o meu coração, e o meu espírito exulta; até o
meu corpo repousará seguro” (grifo do
autor). Assim, o “corpo” é capaz de sentir
satisfação em um estado de segurança na
presença amorosa de Deus.

A estrutura triúna do homem é
salientada mais claramente ainda no Novo
Testamento. Em ITs. 5:23 Paulo externa essa
oração em prol de seus leitores: “O mesmo
Deus da paz vos santifique em tudo; e o
vos-so espírito [pneuma = [rûah], alma [psychê]
= [nepes] e corpo [soma] = [bãsãr] sejam
conservados íntegros e irrepreensíveis na
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. Fica bem
claro então que há uma diferenciação entre
espírito e alma, como elementos distintos da
psique humana, sendo o homem apresentado
como possuindo uma natureza triúna. E
exatamente o que esperaríamos, pelo fato de
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o ser humano ter sido criado à imagem do
Deus trino e uno (Gn. 1:26,27).

Fica implícita, inquestionavelmente, a
distinção entre pneuma e psychë em ICo. 2:14,15,
que define a diferença entre um crente que é
dominado pelo pneuma (o pneumatikos, o
“homem espiritual”) e o homem “natural”, o
que nasceu apenas uma vez (dominado pelo
seu egoístico psychë): “Ora, o homem natural
(psychikos) não aceita as cousas do Espírito de
Deus porque lhe são loucura, e não pode
entendê-las porque elas se discernem
espiritualmente (pneumatikós). Porém o
homem espiritual julga todas as cousas, mas
ele mesmo não é julgado por ninguém”.

Semelhantemente, em ICo. 15:44,46, a
mesma distinção se mantém com referência
à transformação do corpo meramente físico
(antes da morte e ressurreição) e o espiritual
(i.e., um corpo especial, adaptado às
necessidades e desejos do espírito
glorificado do crente redimido): “Semeia-se
corpo natural [psychikon],ressuscita corpo
espiritual [pneumatikon]. Se há corpo natural,
há também corpo espiritual”. No v. 46 lemos:
“Mas não é primeiro o espiritual, e sim o
natural; depois, o espiritual”. Fica bem claro,
portanto, que o espírito é algo distinto do
corpo, porque do contrário estes versículos
representariam um contrasenso teutológico.
Concluímos, pois, que o homem não é
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dicotômico (para usarmos um termo
teológico), mas tricotômico.

 
“Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim;
pois descansarás e, ao fim dos dias, te
levantarás para receber a tua herança”. (Dn.
12:13 RA).

Literalmente o texto significa: entrarás
no descanso, ou seja, Daniel haveria de
morrer, mas se levantaria na ressurreição.
Entretanto, o texto nada contradiz o fato da
vida após a morte. 

“Hoje estarás comigo no Paraíso”(Lc. 23:43)
      Analisando as palavras de Jesus, é
impossível admitir, com base nessa
passagem, que o malfeitor arrependido está
deitado em sono inconsciente. Ambos
morreram naquele dia, Jesus desceu às partes
mais baixas da terra (Ef 4.8-10) e proclamou
aos espíritos em prisão (1 Pe 3.18-20),
enquanto o malfeitor arrependido foi ao
Paraíso. O mesmo lugar para onde Jesus foi
e levou cativo o cativeiro (Ef 4.8). A vírgula
depois da palavra hoje é um antigo artifício
usado por todos os hereges da antiguidade
que procuraram negar a sobrevivência da
alma, para advogar a crença do sono da alma.
Na verdade essa passagem ensina que a
teoria do sono da alma é uma teoria falsa.
Essa passagem ensina que a salvação é pela
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fé, o grande baluarte da doutrina de Paulo
(Rm 1:17; Ef 2:8-9; Tt 3:5). A promessa de Jesus
foi que naquele mesmo dia o malfeitor
arrependido estaria com Ele na glória. Do
contrário, a palavra hoje ali seria mais do que
supérflua.

“No qual também foi e pregou aos espíritos
em prisão...” (I Pe. 3:19)

Qual é o sentido de IPe. 3.19, que se
refere à pregação de Cristo aos espíritos em
prisão no Hades? Pregou Cristo a eles, dando-
lhes a oportunidade de salvar-se, após terem
morrido? Se examinarmos essa sentença
cuidadosamente, em seu escopo total,
descobriremos que a passagem não ensina tal
coisa — pois contrariaria Hb. 9:27 - “... aos
homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo, depois disto, o juízo”.

Na versão NASB, IPe. 3:18-20 foi
traduzido assim: Porque Cristo morreu pelos
pecados, de uma vez por todas, o justo pelos injustos,
para conduzir-nos a Deus, tendo sido sentenciado
à morte na carne, mas vivificado no espírito; no
qual ele foi também e fez proclamação aos espíritos
agora na prisão, que outrora foram desobedientes,
quando a paciência de Deus esperou nos dias de
Noé, durante a construção da arca, pela qual uns
poucos, isto é, oito pessoas, se salvaram das águas.
Observamos, pela tradução acima, que o
verbo que se traduz por pregou em King
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James Version não equivale ao grego
euangelizomai (“pregar ou levar boas-novas”),
que certamente significaria que depois de sua
crucificação Cristo realmente levou uma
mensagem de salvação às almas perdidas no
Hades; antes, o verbo é ekëryxen, derivado de
kërysso (“proclamar uma mensagem”, da
parte de um rei ou potentado). O que o v. 19
diz na verdade é que Cristo fez uma
proclamação às almas que estavam
aprisionadas no Sheol ou Hades.

Há duas possibilidades para o
conteúdo dessa proclamação: 1º) a
proclamação feita pelo Cristo crucificado no
Hades a todas as almas dos mortos pode ter
sido essa: o preço do pecado havia sido pago,
e todos os que haviam morrido na fé
deveriam aprontar-se para subir ao céu, o que
ocorreria logo, no domingo da ressurreição.
2º) a proclamação poderia dizer respeito
àquela urgente advertência que Noé havia
feito à sua própria geração, no sentido que
se refugiassem na arca, antes que o grande
dilúvio destruísse toda a raça humana.

Dessas duas opções, a primeira diz
respeito a uma ocorrência real (cf. Ef. 4:8); essa
proclamação teria sido feita a todos os
habitantes do Hades, em geral, ou então só
aos redimidos, em particular. Mas a segunda,
significa que Cristo, mediante o Espírito
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Santo solenemente advertiu os
contemporâneos de Noé, por meio do
próprio Noé (conforme descrição em IIPe. 2:5)
como pregador ou arauto da justiça.

Portanto, parece-nos muito evidente
que a passagem discutida nos assegura que
até mesmo naqueles tempos antigos, nos dias
de Noé, quando o Senhor estava em estado
de pré-encarnação, o Verbo estava
interessado na salvação dos pecadores. Assim
é que o ato pelo qual a família de Noé se
salvou mediante a arca foi um evento
profético, apontando para a provisão
graciosa de Deus pela expiação substitutiva
numa cruz de madeira — à semelhança do
instrumento de livramento, a arca, que salvou
Noé do julgamento divino sobre a
humanidade culpada. Em ambos os casos
apenas os que pela fé se refugiam no meio
de salvação proposto por Deus podem livrar-
se da destruição.

Esse relacionamento entre tipo/
antítipo é equacionado com clareza em IPe.
3:21 - “a qual, figurando [ARA traduz assim
antitypon] o batismo, agora também vos salva,
não sendo a remoção da imundícia da carne,
mas a indagação [epërótëma] de uma boa
consciência para com Deus, por meio da
ressurreição de Jesus Cristo”. Em outras
palavras, o arrependimento do pecado e a
confiança só em Cristo, para a salvação com
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base em sua expiação e ressurreição, são os
elementos que suprem o livramento do
pecador culpado e tornam possível que esse
obtenha “uma boa consciência”, com base na
convicção de que todos os seus pecados
foram pagos completamente pelo sangue de
Jesus.

Diante das conjecturas podemos
pressupor que: 1º) Jesus desceu ao Hades e
proclamou a sua vitória ou 2º) Podemos
concluir também que a proclamação a que se
refere o v. 19 ocorreu, não quando Cristo
desceu ao Hades, após sua morte no Calvário,
mas em Espírito, o qual falou pela boca de
Noé, durante aqueles anos em que a arca era
construída (v. 20). Portanto, uma coisa é certa,
o v. 19 nenhuma esperança oferece de uma
“segunda oportunidade” para aqueles que
rejeitaram Cristo durante sua vida aqui na
Terra.

“Pois os vivos sabem que morrerão, mas os
mortos não sabem coisa nenhuma, nem
tampouco têm eles daí em diante
recompensa; porque a sua memória ficou
entregue ao esquecimento”.  (Ec. 9:5 – 6)

Conforme explicitado em todo o nosso
escopo teológico, a Bíblia ensina que a alma
sobrevive à morte em um estado de
compreensão consciente. As passagens que
dizem não haver conhecimento ou recordação
após a morte estão se referindo a não ter
memória neste mundo, e não deste mundo.
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Salomão claramente especificou o seu
comentário dizendo que era na sepultura (Ec.
9:10) que não haveria nem ciência nem
sabedoria alguma. Ele também afirma que os
mortos não sabem o que está acontecendo
debaixo do sol. Os mortos não sabem nada
do que diz respeito ao que se passa no
mundo. Mas enquanto eles não sabem nada
o que está se passando na terra, certamente
conhecem o que está se passando no céu (Ap.
6:9). Esses textos referem-se a seres humanos
em relação à vida na terra. Eles não dizem
nada a respeito da vida imediatamente
posterior a esta.

“... aquele que possui, ele só, a imortalidade,
e habita em luz inacessível...” (ITm. 6:16).

Numa discussão da doutrina da
imortalidade, deve-se ter em mente que o
termo “imortalidade” nem sempre é
empregado no mesmo sentido. São
indispensáveis certas distinções para evitar
confusão. No caso de texto de ITm. 6:16, a
palavra tem o sentido mais absoluto, só se
atribui a Deus. Isto não significa que
nenhuma de Suas criaturas seja imortal
nalgum sentido da palavra. Entendida
naquele sentido irrestrito, esta palavra de
Paulo ensinaria também que os anjos não são
imortais, e certamente não é esta a intenção
do apóstolo. O sentido evidente da sua
afirmação é que Deus é o único ser que possui
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imortalidade “como uma qualidade original,
eterna e necessária”. Seja qual for a
imortalidade que se possa atribuir a
quaisquer criaturas suas, é dependente da
vontade divina, é-lhes conferida, e, portanto,
teve um começo. Deus, por outro lado, é
necessariamente livre de todas as limitações
temporais. A imortalidade, no sentido de
uma existência continuada ou sem fim,
também é atribuída a todos os espíritos. Uma
das mais fidedignas doutrina cristã é que,
quando o corpo é dissolvido, a alma não
comparte a sua dissolução, mas retém a sua
identidade como um ser individual – esta
idéia está em perfeita harmonia com a Bíblia.

Algumas questões que os aniquilacionistas
precisam responder:

01 - Se o homem morre e sua alma fica
inconsciente, com quem Jesus conversou no
monte da transfiguração, visto que Moisés já
havia morrido?  Leia: Dt. 34:7 – Mt. 17:3.

02 - Se a alma entra em um estado de
sono quando o corpo morre, que almas eram
aquelas que gritavam debaixo do altar de
Deus? Leia: Ap. 6:9-10.

03 - Se quando o homem morre tudo
acaba o que é que volta a Deus? Leia: Ec. 12:7
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04 - Se o inferno não existe o que é que
Jesus disse que foi preparado para o diabo e
seus anjos? Leia: Mt. 25:41

05 - Se o inferno não existe o que é “fogo
eterno”? Leia: Mt. 25:41

06 - Se o inferno não existe onde é o
lugar que o verme nunca morre e o fogo não
extingue? Leia: Mc. 9:48; Lc. 3:17.

07 - Por que Jonas, estando no ventre
do grande peixe e passando por grande
angustia e sofrimento, diz estar no inferno?
Será que Jonas não quis mostrar que o inferno
é um lugar onde se fica vivo e em grande
sofrimento? Será que o sofrimento de Jonas
não é parecido com o rico da passagem de
Lucas? Leia: Jn.  2:2 — Lc. 16:23.

08 - Os aniquilacionistas afirmam que
a palavra “Hades” significa “sepultura”, mas
por que no texto de Lucas é dado o sentido
de sofrimento? Leia: Lc. 16:23. E ainda: por
que a palavra sepultura tem nome próprio
no grego (mnemeion)?

09 - Por que em varias enciclopédias
Bíblicas a palavra “Inferno” significa: “Lugar
destinado ao suplício das almas”? Leia: Lc16:23.

10 - O que significa um tormento eterno?
E por que tormento eterno está em contraste
com vida eterna? Leia: Mt. 25:46.
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Conclusão

Talvez você tenha chegado ao fim
desta obra, sem ainda saber qual o seu
destino eterno. Se este for o caso, esta é a
questão mais importante para você, e nós o
incentivamos a pensar a respeito
cuidadosamente.

Nós gostaríamos que você soubesse,
sem sombra de dúvidas que pode ter a vida
eterna por meio de Jesus Cristo. No
Apocalipse, João faz um último apelo: “O
Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve,
diga: Vem! Aquele que tem sede venha, e quem
quiser receba de graça a água da vida” (Ap. 22:17).
O que significa esse convite?

A imagem é de um casamento. O noivo
fez um convite à noiva. O noivo está disposto,
mas a noiva também está? Da mesma forma,
Deus preparou tudo – sem custo nenhum
para você, mas a um alto preço para Ele –
para que você possa entrar num
relacionamento com Ele, que lhe dará vida
eterna. Mais especificamente, o convite é feito
para quem ouve e está com sede. “Sede”
representa uma necessidade. Essa
necessidade é o perdão do pecado. Portanto,
você deve reconhecer que é um pecador aos
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olhos de Deus: “Pois todos pecaram e carecem
da glória de Deus” (Rm. 3:23). Deus é santo e,
por isso, não pode ignorar o pecado de
ninguém. Ele deve julgá-lo. Mas Deus, na
Sua misericórdia, preparou um caminho pelo
qual homens e mulheres pecadores podem
receber Seu perdão.

O perdão foi comprado por Jesus
Cristo por alto preço. Quando Ele veio à terra,
há 2000 anos atrás, viveu uma vida perfeita,
morreu na cruz em nosso lugar para pagar
pelo nosso pecado e ressuscitou: “Porque o
salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de
Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor”
(Rm. 6:23). A Bíblia também diz: “Antes de
tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo
morreu pelos nossos pecados, segundo as
Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao
terceiro dia, segundo as Escrituras” (ICo. 15:3-4).

Para obter a salvação e a vida eterna
que Jesus Cristo oferece, devemos
individualmente confiar que o pagamento de
Cristo por meio da Sua morte na cruz e da
Sua ressurreição é a única maneira de
recebermos o perdão dos nossos pecados, o
restabelecimento de um relacionamento com
Deus e a vida eterna. “Porque pela graça sois
salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom
de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie”
(Ef. 2:8,9). É por isso que João convida quem
tem sede a vir e começar um relacionamento
com Deus por meio de Cristo.
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Por favor, pense a respeito do que
acabou de ler e escolha o caminho para o céu.
Jesus disse: “Eu sou o caminho...” (Jo. 14:6) e
Paulo escreveu: “...eis, agora, o dia da salvação”
(IICo. 6:2). Se aceitou Jesus como seu
Salvador, você fez a escolha certa e está a
caminho do céu. Caso tenha mais perguntas,
entre em contato conosco! Gostaríamos de
ajudá-lo a encontrar o Salvador.

Apêndice 01

*Juízo Investigativo (Adventismo):
Julgamento que Jesus estaria efetuando no
segundo compartimento do Santuário do
Templo celestial (desde sua ascensão ao céu
em 1844), que consiste em investigar a vida
das pessoas que morreram e estão no sono
da alma, para ver quem será salvo ou não.

**Paraíso (Jeovismo): As Testemunhas-de-
Jeová ensinam que um dia essa terra tornar-
se-á em um lugar paradisíaco, um paraíso.
Por isso, negam que ao morrer o cristão vai
ao paraíso.
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O QUE É O CACP

Quem somos:
O CACP é um centro de pesquisas que

fornece pesquisas e informações religiosas
voltadas para a área apologética. É de
confissão evangélica, de caráter não
denominacional, composta por pastores e
obreiros de várias denominações, visando
alcançar os perdidos das seitas e ao mesmo
tempo alertar o povo evangélico sobre a
sedução das mesmas, incentivando-os e
preparando-os para “batalhar pela fé que uma
vez por todas foi entregue aos santos” (Judas
3).

Nossos objetivos são:
·Alcançar - os perdidos nas seitas através do
evangelismo;
·Alertar - a Igreja sobre as seitas e heresias
de ontem e de hoje;
·Equipar - os cristãos com material apropriado
à evangelização das seitas;
·Ministrar - palestras e seminários nas Igrejas;
·Publicar - literaturas, fitas, folhetos específicos
e revistas na área apologética;
·Programas de rádio dentro da área
apologética.
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Sobre a manutenção do CACP:
O CACP é mantido por contribuições

voluntárias de irmãos e igrejas que
reconhecem que os serviços prestados são
importantes e necessários.

O trabalho oferecido pelo CACP é
voluntário, não visamos lucros, as ofertas são
revertidas para as despesas de manutenção
do escritório e materiais.

Você pode participar deste ministério:
- Orando por nós;
- Informando sobre ex-adeptos de seitas para
coletarmos testemunhos;
- Doando livros, revistas, jornais, folhetos, etc.,
das seitas;
- Comprando literatura apologética específica
do CACP;
- Contribuindo.

Como fazer para receber palestras e
literaturas do CACP:

Caso haja interesse em contatar-nos
para palestras ou pedidos de apostilas e livros,
ligue para um destes telefones de contato:

Email: prjoaoflavio@cacp.org.br


